ראש הממשלה אישר בקצרה:
"החיילים שלנו היו מוכרחים
לירות במתפרעים 48 .נהרגו"
סיפור קצר שפורסם בתום מבצע סיני תיאר מעשי טבח ואונס מחרידים שביצעו
חיילי צה"ל בתושבי עזה .עד כמה רחוקה היתה הבדיה מהמציאות? אדם רז

•• • במחצית דצמבר  ,1956שבועות אחדים ל�א
חר כיבוש עזה במבצע סיני ומיד עם ראשיתו של
הממשל הצבאי קצר הימים שהוחל שם ,פירסם
הסופר מתי מגד בעיתון "למרחב" סיפור קצר
שכותרתו "סופו המר של מר ד'" .מגד פרס שם
את מעלליו של המושל הצבאי ד' ,שמשל על
אחת הערים בעזה ,ואת מעשי האלימות ,האונס
והטבח שפשו בעיר הכבושה בחסות הצבא הישע
ראלי .בעט מושחז ובביקורת חריגה בנוף הספע
רות העברית קבע מגד שהשחתתם המוסרית של
המושל ד' ופקודיו היא תוצאה של הכיבוש הישע
ראלי והממשל הצבאי" .סיפור חרבת חזעה" של
ס .יזהר או "הצד השני של המטבע" של אורי
אבנרי ,מהספרים המוכרים והביקורתיים יותר
על מלחמת העצמאות ,ניצבים חיוורים מול
התיאור החי והברוטלי שהביא מגד .אין פלא אם
כן שהסיפור הושכח ולא נידון בספרות הענפה
שהתפרסמה לאורך השנים על המלחמה .השכע
חה זו היא איננה מנת חלקו של הסיפור המוזכר
לבדו ,אלא תקפה בכלל לפשעי המלחמה שנעשו
בזמן מבצע סיני .ההסתרה נתמכת בחיסיון המחע
מיר שמטילה המדינה על תיעוד היסטורי המע
תייחס לפשעי מלחמה מימי הקמתה ועד ימינו.
השחתתו של המושל ד' היא הציר המניע את
העלילה .במרכזה ניצבת הסכמתו למעשי אונס
וטבח שעשו החיילים הישראלים .בפתח הסיפור
מופיעה "נערה שחומת עור ,חשופה עד למותע
ניה" ,המקבלת את האורחים בבית המושל ,שמע
ציע אותה "לכל אורח מכובד ...וכולם ,כמוך
(האורח — א.ר) ,מתביישים קצת בתחילה ,אבל
אחר כך מתרגלים לרעיון ...כולם מתרגלים".
אונס הנשים העזתיות בידי חיילי צה"ל שב על
עצמו ,ואחד מהם מספר לחברו" :היית צריך
לראות מה היה כאן אמש ...הערבושים האלה,
אחרי שלקחנו להם את הנשים לעבודה ,התחילו
להתפרע .אז מה עשינו? לקחנו כמה נשים ,מן
הצעירות ,אל אחד הבתים ,ואיימנו עליהם שאם
לא יפסיקו ,אנחנו נאנוס את כולן לעיניהם...
אתה חושב שזה לא השפיע? בטח שהשפיע...
אבל זה לא השפיע עלינו שלא נעשה מה
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שהבטחנו ,למרות שהם הפסיקו את ההתפרעות...
אחזנו אותן שם כל לילה" .את מעשי החיילים ניע
מק המושל בכך שהם "לא השתמשו בכוח ,מבחיע
נה טכנית .הם רק אמרו לנשים ,בתחילת המעשה
— כפי שבעצם סיפרו לי — שאם תתנגדנה להם,
ישחטו את כולן .יותר נוח — אמר לי אחד
החיילים לתומו — לעשות את זה מבלי שיצטרכו
שלושה אחרים להחזיק את האישה בידיה וברגע
ליה" .למושל ,סיפרו החיילים ,לא היה אכפת
"אם אנחנו משתוללים קצת".

הסיפור שפרסם מגד תיאר
חיילים שאנסו באיומים תושבות
ערביות בהסכמת המושל הצבאי.
לפי ההיסטוריונית אייל כפכפי,
הפרסום חמק מעין הצנזורה
מכיוון שנחשב ליצירה שכולה בדיון
ברגע של כנות הסביר המושל לבן־שיחו
שהוא רוצה שיבין "כיצד עלול אדם כמוני
להידרדר כדי כך ,שיהא הוא עצמו מפקד על
חייליו לירות באזרחים נטולי־נשק" .מגד מבהיר,
באמצעות המושל" ,שלא נעשו כאן דברים חמוע
רים יותר מבכל חלק אחר של אזור הכיבוש.
אפילו להפך .וגם אם יהיה כאן טבח הלילה —
לא נהיה חלוצים ...כבר קרה הדבר בשבוע הראע
שון ונהרגו שם כמה עשרות תושבים חסרי־מגן".
הפרסום עורר מהומה .יצחק גבירץ ,קצין מטה
בעזה ,כתב בתגובה ב"למרחב" שהדברים השרו
"מצב רוח קשה על העובדים בשטח הממשל",
מכיוון שהסיפור "בא לתאר הווי שכאילו השתרר
בשטח הכיבוש" .בעקבות פניות לעיתון הבהירה
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המערכת שהפרסום "נעשה ללא שיקול מספיק".
גם מגד הבהיר בתגובה שהסיפור דמיוני ,אך
הוסיף כי "בכל אזור של ממשל צבאי קיימת הסכע
נה של תהליך דומה לזה שעברו 'גיבורי' סיפורי".
הוא נמנע מלציין שבעקבות הפרסום התקיפו
אותו אלמונים והיכו אותו נמרצות ,כפי שסיפר
לימים לשכנו ,ההיסטוריון יגאל וגנר.
למיטב ידיעתי ,ההיסטוריונית המנוחה אייל
כפכפי היתה הראשונה שהזכירה את הסיפור
בשורות אחדות בספרה על מבצע סיני ("מלחמת
ברירה" .)1994 ,כפכפי קבעה שייתכן שמשום
שהיה מדובר ביצירה ספרותית" ,לא היתה יד
הצנזורה הביטחונית ביצירה" .אולם היא הוסיפה
שיש לשער ש"המרחק בין דמיון ומציאות ודאי
לא היה רב בה" .היום ,ממרחק של כ– 65שנה
מהמאורעות המוזכרים בסיפור ,הקושי שהמדינה
מציבה בפני חוקרים שמעוניינים באיתור תיעוד
היסטורי על פשעי מלחמה שנעשו בזמן הממשל
הצבאי הקצר ברצועת עזה ,מנובמבר  1956ועד
מרץ  ,1957עדיין הוא רב מאוד.

הסתרה בעברית בלבד

פשעי מלחמה שנעשו על ידי חיילים ישראע
לים בימי מבצע סיני הוזכרו בעבר בקיצור נמרץ,
ונגעו לטיפול בשבויי מלחמה .בעוד שעדויות
ממשיות על אונס לא נמצאו ,במחצית שנות
ה– 90הודה אריה בירו ,מפקד בגדוד  890של
חטיבת הצנחנים ,שבזמן המלחמה הוציאו
שבויים מצרים להורג .בראיון שנתן ב–1995
ל"ידיעות ירושלים" אמר" :אני יריתי בשבויים
במיתלה ...לא היה לי זמן להתעסק עם שבויים.
את מי שהצלחנו לדפוק — דפקנו" .הדברים עוע
ררו הדים ,ושנים לאחר מכן מצרים דרשה מישע
ראל להקים ועדת חקירה כדי לבחון "פשעי
מלחמה של חיילי צה"ל נגד השבויים המצרים".
השלטונות בקהיר התבססו ,בין היתר ,על דברים
שפורסמו בתקשורת הישראלית ,ועדותו של ביע
רו מילאה תפקיד מרכזי בדרישתה.
מדוע על אף שמועות רבות ולאחר עשרות
שנים מאז כיבוש עזה ,התיעוד ההיסטורי
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שבויים בעזה .1956 ,אחד החיילים כתב לחברתו :הערבים נתונים בעוצר ,זו הזדמנות לעשות להם הכל

שברשותנו עדיין דל כל כך? אחת הסיבות לכך
נעוצה במסמך מדיניות פנימי שהוכן ב–1988
בארכיון צה"ל — "מסמך הצירים" .המסמך הנחה
את מדיניות החשיפה בארכיון צה"ל ובארכיון
המדינה ,ופירט "צירים בעלי רגישות ביטחונית,
מדינית ואישית" .המסמך עבר כמה גלגולים
לאורך השנים ,אבל רוחו עדיין שלטת ,ועיון בו
מלמד על הקשיים שהמדינה מערימה לפני אלה
המעוניינים לרדת לשורש האמת על אירועי הד ע
מים שהתרחשו לאחר כיבוש רצועת עזה ,לצד
אירועים אחרים בהיסטוריה של הסכסוך.
סעי ף  3של המסמך ,לדוגמה ,דן ב"חומר ש�ע
שוי לפגוע בתדמית צה"ל כצבא כובש נטול
אושיות מוסריים" .הסעיף מזהיר מפני חשיפת
חומר על "התנהגות אלימה נגד אוכלוסייה ערע
בית ומעשי אכזריות (הרג ,רצח שלא בהתאם
לתנאי קרב ,אונס ,שוד ,ביזה)" .סעיף  4מתייחס
ל"חומר הקשור לסכסוך היהודי־ערבי ,שעשוי
לפגוע בביטחון המדינה גם כיום" .בין הדוגמאות
שמביא המסמך" :התנהגות אלימה נגד שבויים
בניגוד לאמנת ז'נבה (הריגה); לא לשים לב לדגע
לים לבנים" .כשאלה הקריטריונים שמונעים
חשיפה של תיעוד צבאי ומדיני ,לא פלא שיש
קושי רב לעמוד על מהלך אירועים היסטוריים.
ואף על פי כן ,עדויות של מפקדים וקצינים
מבליחות מדי פעם מן האפלה .שאול גבעולי ,ליע
מים תת־אלוף וקצין חינוך ראשי ובזמן המלחמה
מפקד גדוד  128של חטיבת יפתח ,כתב

צילום :הארכיון הציוני

באוטוביוגרפיה שלו" ,סיפוריי חיי" ב– ,2014על
חילופי הדברים הבאים עם מפקדי גדוד אחר:
"כשהסתיימה המלחמה ,שאל אותי פיני ,מג"ד ,13
אם קיבלתי פקודה לירות על שבויים .השבתי
בחיוב' .מה עשית?' שאל פיני .סיפרתי לו שהתכע
וונתי להפחיד וליצור פאניקה בלי לירות על
שבויים' ...האם גם אתה קיבלת פקודה זו?' שאלתי
את פיני' .כן! והודעתי מיד שאני לא מבצע'" .מה
שמעניין בחילופי הדברים האמורים הוא לא ששני
מפקדי הגדודים סירבו לבצע את הפקודה ,אלא
שכלל ניתנה פקודה לרצוח שבויים מלכתחילה.
הדברים נתמכים בעדותו של הרמטכ"ל משה
דיין .כשדיין בא לוועדת החוץ וביטחון -ב 23-בנו�ב
מבר  ,1956זמן לא רב לאחר שוך הקרבות ,הוא
העיד שבכל יחידה התגלה יחס אחר לשבויי מלחע
מה .דיין סיפר כי היו מקרים שבהם חיילים מצרים
נורו אף שאפשר היה לשבות אותם .דיין לא דיווח
לחברי הכנסת על מהלכים משפטיים נגד החיילים
היורים ,ואמנם לא ידוע על חיילים שעמדו לדין
על רצח שבויים .מי שירצה לעיין בעצמו בדברי
דיין לא יוכל לעשות זאת ,מאחר שפרוטוקול
הוועדה אינו מופיע עוד במלואו בארכיון המדינה.
דבריו של דיין מופיעים בנספח שהמאייר האמריע
קאי ג'ו סאקו ( )Saccoצירף לרומן הגרפי שלו
"הערות שוליים בעזה" (,)Footnotes in Gaza
שיצא לאור ב .2009-סאקו ,מחברם של רומנים
גרפיים בולטים עטורי־פרסים ,עסק בכמה מספע
ריו בסכסוך הישראלי־פלסטיני .הוא לא מוכר

מאוד בישראל ,אך הרומן הגרפי עב הכרס שחיבר
על כיבוש עזה ב– 1956ראוי לעיון שכן הוא מציג
את סיפורם של שני מעשי טבח מחרידים שהתע
חוללו בה.
הקריאה ברומן המאויר מהדהדת את דברי מגד
עשרות שנים קודם לכן .האם מגד ,יליד ,1923
איש פלמ"ח בעברו ואדם שהכיר רבים מהלוחמים
במבצע סיני ,בדה את סיפורו? ואם כן התרחשו
אירועים מחרידים מעין אלה ,מה היה היקפם?

הדברים הגיעו עד כדי יריות

עבור הציבור היהודי בישראל ,אירועי הדמים
שהתרחשו בחאן יונס ב– 3בנובמבר  1956ובעיר
רפיח תשעה ימים לאחר מכן כמעט שאינם ידוע
עים .הזיכרון הפלסטיני שונה לגמרי .מדי שנה
מתקיימים בשתי ערי הרצועה אירועי זיכרון ,וד ע
פי אינטרנט רבים מוקדשים לזכר הקורבנות.
באחד מאירועי הזיכרון האחרונים דרש שר המע
שפטים הפלסטיני לשעבר וראש הוועדה שעוסע
קת בתיעוד הטבח ,סלים א־סקא ,לחקור מחדש
את הפרשה ולהעמיד לדין את האחראים .ראש
העיר חאן יונס ,עלא א־דין אל־בטא ,הפנה אצבע
מאשימה לארגוני זכויות אדם ולחוקרים שלא
הקדישו די תשומת לב לחקר הפרשות.
על פי הנרטיב הפלסטיני המקובל ,בטבח בחאן
יונס ,בדרום הרצועה ,נרצחו כ– 275פלסטינים;
כ– 111בני אדם נרצחו ברפיח כמה ימים לאחר
מכן .לאחר עיון בחומרים מארכיונים פתוחים

מתוך קומיקס שתיאר את הטבח .ח"כ וילנסקה התריעה" :מעשים אלה בוצעו כלפי תושבים שלווים"

שבידינו ,נדמה שהאומדן הזה אינו נכון ,אך העובע
דה שאזרחים נרצחו אינה מוטלת בספק .כבר
באותם ימים פורסמו דיווחים בנושא של כתבים
זרים ואנשי או"ם ,שגררו פרסומים בעיתונות באע
רץ ובעולם .מקורות המידע הרשמיים לגבי אירוע
עי הדמים מצומצמים .מרבית המסמכים בארכיון
צה"ל — בהם דוח החקירה בנושא — סגורים
לעיון .בקשות חוזרות של הח"מ לעיין בתיעוד נעע
נו בשלילה .חלק מהתיעוד היה פתוח בעבר ,אך
נסגר לעיון לאחר שכתבת "הארץ" עמירה הס
דיווחה בקצרה על ספרו של סאקו .מיעוט המסמע
כים הפתוחים לעיון בארכיון המדינה מלמדים על
עמדה רשמית ,שתורגמה על ידי משרד החוץ
לטובת "הסברה" בעולם .התיעוד הפלסטיני ,לעוע
מת זאת ,מבוסס רובו ככולו על עדויות בעל־פה
שניתנו לאורך השנים ,ומהימנותו ואיכותו משתע
נה .תיעוד של אנשי או"ם שהיו בשטח ,שנאסף על
ידי מכון עקבות בניו יורק ,מאפשר גם הוא להתע
וודע לחלק מהאירועים שנעשו לאחר הכיבוש.
בעוד שלגבי אירועי הדמים בחאן יונס התיעוד
דל מאוד ,על האירועים ברפיח ב– 12בנובמבר
קיימת תמונה מעט יותר מלאה .ברפיח ,לפי מסע
מכים ישראליים ,נערכו הפגנות נגד הכיבוש
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 65שנה אחרי מבצע סיני ,התיעוד ההיסטורי של אירועי עזה
עדיין לוקה בחסר .הסיבה לכך טמונה ב"מסמך הצירים" —
קובץ מדיניות של ארכיון צה"ל ,האוסר על פרסום "חומר שעשוי
לפגוע בתדמית צה"ל כצבא כובש נטול אושיות מוסריים"
הישראלי ,שהסלימו בשל הודעתו של ראש
הממשלה ,דוד בן־גוריון ,יום קודם לכן ,על קבלת
החלטת האו"ם שישראל צריכה לפנות את השטע
חים שכבשה" .הצבא נאלץ" ,דיווח משרד החוץ
לשגרירות בוושינגטון ,להפסיק את ההפגנות
"בכוח" ,והדברים הגיעו "עד כדי יריות בהמון (30
ערבים נהרגו)" .פירוט משמעותי יותר לא נמסר.

גברים במכלאות

יום לאחר הפגנות הדמים הוטל על גדוד 44
מחטיבה ( 12חטיבת הנגב) ,בפיקודו של דוד
(דדו) אלעזר ,לרכז את הגברים בגילים 45–18
בשלוש מכלאות ,במסגרת חיפושים אחר כלי
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נשק .פעולות דומות נעשו במקומות אחרים ברצוע
עה ,ופעילויות הריכוז והכליאה הסתיימו לרוב
בלי חיכוכים אלימים .אך בבוקר ה– 12בחודש
הוטל עוצר בית על תושבי רפיח ,וריכוז הגברים
במכלאות הידרדר במהרה למרחץ דמים .לפי הגע
רסה הישראלית ,המוצגת בין היתר בעדותו של
מפקד החטיבה אלעזר לקצין שמונה לברר את
פרטי הפרשה (עדותו אסורה כיום לעיון)" ,היחיע
דה השתמשה באש כלפי המנסים להימלט והמסע
רבים להישמע להוראות ,וכתוצאה מזה נהרגו
כ– 30אזרחים" .בהמשך העריך שמספר המתים
לא עלה ע ל  .40תושב עזה ,שהעיד שבועיים ל�א
חר מכן בפני נציגי האו"ם במקום ,העניק גרסה
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אחרת" :הרציחות אינן נפסקות; הוציאו 2,000
איש ,העמידום ליד הקיר וירו בהם".
דיווחי נציגי האו"ם בשטח לגבי מספר המתים
ברפיח דומים למספרים שהישראלים נתנו ,אולם
תוכנם מציג מציאות שונה .קולונל ר.פ .באיירד,
יו"ר ועדת שביתת הנשק הישראלית־מצרית ,כתב
שמתוך דיווחים שונים הוא "הגיע למסקנה שהע
טיפול באזרחים הוא גס ולא בצדק ,וכמות מכובע
דת של אנשים נורו בדם קר ללא כל סיבה נראית
לעין" .באיירד ציין שמועות רבות על מעשי
זוועה ,וקבע שאף שמרובן יש להתעלם ,הרי שחע
לק מהן בוודאי נכונות .הדיווחים של באיירד הפע
רידו בין דיווחים שהושמעו בתקשורת הערבית
על כך שישראל "שוחטת" אזרחים פלסטינים במע
סווה של חיפוש אחר לוחמים מצרים ובין המצב
בפועל .במברק שששיגר על אירועי רפיח הוא
כתב" :הורו לגברים בעיר לצאת מבתיהם לצורך
חיפוש וחלקם סירבו לעזוב אותם .כשהחיילים
הישראלים עברו מבית לבית כדי להוציא את המע
סרבים ,חלקם החלו לברוח .אש נפתחה לעברם".
במכתב אחר ציין" :זה לא נעים לראות את היחס
(של הישראלים) לאוכלוסייה המקומית".
ייתכן שעל הלך הרוחות בעיר ניתן ללמוד

צילוםFirst published in Footnotes in Gaza by Joe Sacco © Metropolitan Books, 2010 :

יותר מכל ממכתב ששלח חייל גולני לחברתו ב–6
בנובמבר ,למחרת סיום מבצע סיני ,ושנשמר בארע
כיון צה"ל (את המסמך העמיד לרשותי ההיסטוע
ריון שי חזקני)" .רק הערבים אשמים בכל זה ובכל
הזדמנות אני מתנקם בהם" ,כתב" .אני לא מסתפק
בכל מה שהרגתי מהם ,מאות הרגנו אבל בשבילי
זה לא מספיק .בכל הזדמנות אני מתנקם בהם והזע
דמנויות לא חסרות ,בפרט בימים האלה שאני
נמצא בין אלפי ערבים .הם נתונים בעוצר וזו הזדע
מנות נהדרת לעשות להם הכל .ואני עושה את זה
ואני לא אפסיק עד שלא אצא הביתה ,נשבעתי".

מי שמע על האמת

התקשורת בישראל לא דיווחה בזמן אמת על
אירועי עזה .החריג היה "העולם הזה" ,שב–28
בנובמבר קבע כי "בטיפשות שאין למעלה ממנה,
חשב מנגנון זה (הממשל הצבאי) שאפשר להשע
תיק מאורע כזה בשעה כזאת ...ההשתקה הישע
ראלית נראתה בעיני כל העולם כביטוי של
מצפון רע ...זו האמת".
מיד עם פרסום המאמר העלתה ח"כ אסתר
וילנסקה (מק"י) את פרשת הטבח בכנסת" .כל
הארץ שמעה ומדברת על מעשים אלה.

הציבוריות הישראלית מתביישת במעשים אלה
ורוצה בהפסקתם המיידית .אין לתרץ מעשי
רצח אלה בכך שהם קרו בזמן המלחמה .מעשים
אלה בוצעו לאחר הכיבוש כלפי תושבים שלע
ווים" .בהתייחסו לאירועי רפיח ,השיב לה ראש
הממשלה ושר הביטחון בן־גוריון שכמה תושבי
הרצועה הפרו את העוצר ופתחו באש נגד הצבא.
"לאחר כמה יריות באוויר היו החיילים שלנו
מוכרחים לירות במתפרעים ;  48נהרגו וכמה נ�פ
צעו" .האירועים בחאן יונס לא הוזכרו.
בראשית מרץ  1957הסתיים הממשל הצבאי
הישראלי ברצועת עזה .המניעים מאחורי הסתע
רת התיעוד על אירועי חאן יונס ורפיח בנובמבר
 1956הם אותם המניעים שמונעים עד היום את
חשיפת התיעוד המלא על טבח כפר קאסם שהע
תרחש באותם הימים .שתיקתם הרועמת של
הארכיונים המדינתיים היא חלק ממנגנון ההסע
תרה שמשרת את יצירת התדמית הנאורה של
צה"ל .קל להיות "הצבא המוסרי בעולם" כשתיע

עוד שמוכיח אחרת סגור.
אדם רז הוא חוקר במכון עקבות לחקר הסכסוך
הישראלי־פלסטיני
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